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ПРОЕКТ 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Голова Вченої ради НУБіП України, 

доктор педагогічних наук, 

професор, член-кореспондент 

НАПН України 

 

 _________________ С. Ніколаєнко 

«____»____________ 2018 р. 

 
П Л А Н 

роботи Вченої ради Національного університету біоресурсів і  

природокористування України на 2018-2019 н.р. 
 

№ 

п/п 

Дата 

проведення 
Порядок денний Доповідачі 

При-

міт-

ки 

1. 28.08.2018 р. Новий курс університету 

(про підсумки діяльності 

Університету за 2017/2018 

навчальний рік та завдання 

на наступний навчальний 

рік) 

Доповідає Ніколаєнко 

Станіслав Миколайович –

ректор, доктор педагогічних 

наук, професор  

 

2.  26.09.2018 р. Наукова доповідь на тему: 

«Стан та напрями селекції 

у молочному скотарстві 

України»  

Доповідає Рубан Сергій 

Юрійович – завідувач 

кафедри генетики, 

розведення та біотехнології 

тварин, доктор с.-г. наук, 

професор  

 

Про підсумки вступної 

кампанії 2018 р.  

Доповідають Кваша Сергій 

Миколайович – проректор з 

навчальної і виховної 

роботи, доктор економічних 

наук, професор, академік 

НААН України та Шевчук 

Віктор Миколайович –

відповідальний секретар 

приймальної комісії   

Про роботу науково-

педагогічного колективу 

факультету конструювання 

та дизайну з виконання 

рішення Вченої ради 

університету від 26 вересня 

2016 р. щодо організації 

Доповідає Ружило Зіновій 

Володимирович – декан 

факультету конструювання 

та дизайну, кандидат 

технічних наук, доцент  
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наукового, навчального, 

виховного процесів та 

розвитку матеріально-

технічної бази   

3.  24.10.2018 р. Наукова доповідь на тему: 

«Етіологія і патогенез 

епіфітотійного всихання 

лісових деревних рослин в 

насадженнях Полісся і 

Лісостепу України» 

Доповідає Гойчук Анатолій 

Федорович – професор 

кафедри біології лісу та 

мисливствознавства,  

доктор с.-г. наук, професор  

 

Про роботу  вчених 

Українського НДІ 

сільськогосподарської 

радіології щодо 

поліпшення науково-

дослідної  та інноваційної 

діяльності  

Доповідає Кашпаров 

Валерій Олександрович – 

директор УкрНДІ 

сільськогосподарської 

радіології, доктор 

біологічних наук, професор 

Про національно- 

патріотичне виховання  

студентської молоді, як 

важливу складову 

підготовки випускника 

НУБіП України 

Доповідає Ржевський 

Геннадій Миколайович – 

директор навчально-

наукового центру виховної 

роботи та соціального 

розвитку, кандидат 

психологічних наук, доцент 

4. 28.11.2018 р. Наукова доповідь на тему:  

«Нанотехнології – нові 

виклики та можливості в 

рослинництві» 

Доповідає Каленська 

Світлана Михайлівна –

завідувач кафедри 

рослинництва, доктор с.-г. 

наук, професор  

 

Про роботу Бережанського 

агротехнічного інституту  з 

виконання Закону України 

«Про вищу освіту» щодо 

підвищення якості 

підготовки фахівців, 

організації навчально-

виховної роботи та 

розвитку матеріально-

технічної бази   

Доповідає Жибак Мирон 

Миколайович – директор 

ВП НУБіП України 

«Бережанський 

агротехнічний інститут», 

доктор економічних наук, 

професор 

Про план заходів щодо 

реалізації програми 

«Голосіївська ініціатива – 

2020» на 2019 рік 

Доповідає Кваша Сергій 

Миколайович – проректор з 

навчальної і виховної 

роботи, доктор економічних 

наук, професор, академік 

НААН України  
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5. 26.12.2018 р. Наукова доповідь на тему:  

«Про реалізацію новітніх 

наукових підходів при 

ребальзамуванні» 

Доповідає Мельник Олег 

Петрович – завідувач 

кафедри анатомії, гістології 

і патоморфології тварин, 

доктор ветеринарних наук, 

професор  

 

 

Про роботу колективу 

кафедри військової 

підготовки з підвищення 

якості підготовки 

майбутніх офіцерів 

Доповідає Есаулов Анатолій 

Олексійович – завідувач 

кафедри, полковник, 

кандидат педагогічних наук, 

доцент  

 

 

Грудень 

2018 р. 

Конференція трудового колективу:  

звіт ректора НУБіП України «Про результати діяльності 

університету за 2018 рік» 

6. 23.01.2019 р. Наукова доповідь на тему: 

«Вплив змін клімату на 

фітосанітарний стан 

посівів пшениці озимої в 

Лісостепу України» 

Доповідає Чайка Володимир 

Миколайович – завідувач 

кафедри екології агросфери 

та екологічного контролю, 

доктор с.-г. наук, професор  

 

7. 27.02.2019 р. Наукова доповідь на тему:  

«Інтелектуальні алгоритми 

для автоматизації 

біотехнічних об’єктів» 

Доповідає Лисенко Віталій 

Пилипович – завідувач 

кафедри автоматики та 

робототехнічних систем ім. 

акад. І.І. Мартиненка, 

доктор технічних наук, 

професор  

 

 

Про результати фінансово-

виробничої діяльності 

науково-дослідних 

господарств НУБіП 

України за 2018 рік 

Доповідають Туринський 

Василь Михайлович –

начальник відділу 

організаційної діяльності 

науково-дослідних 

господарств та навчально-

виробничої практики, 

доктор с.-г. наук, професор, 

директори НДГ 
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Про затвердження річного 

фінансового звіту та 

фінансового плану 

університету 

Доповідають Ткачук Вадим 

Анатолійович – проректор 

з науково-педагогічної 

роботи, міжнародної 

діяльності та розвитку, 

доктор економічних наук, 

доцент; Бронін Олег 

Володимирович – 

начальник планово-

фінансового відділу, 

кандидат економічних наук  

8. 27.03.2019 р. Наукова доповідь на тему: 

«Українські сорти – основа 

вітчизняного садівництва»  

Доповідає Кондратенко 

Тетяна Єгорівна – завідувач 

кафедри садівництва ім. 

проф. В.Л. Симиренка, 

доктор с.-г. наук, професор  

 

Про виконання рішення 

Вченої ради університету  

від 30 березня 2016 року  

щодо підвищення якості 

підготовки фахівців, 

виховну і наукову роботу  

на факультеті 

інформаційних технологій   

Доповідає Глазунова Олена 

Григорівна – декан 

факультету інформаційних 

технологій, доктор 

педагогічних наук, доцент 

Про стан та завдання 

подальшого підвищення 

публікаційної активності 

науково-педагогічних 

працівників НУБіП 

України у виданнях 

міжнародних 

наукометричних баз  

Доповідає Отченашко 

Володимир Віталійович –

начальник науково-

дослідної частини,  

доктор с.-г. наук, доцент  

9. 24.04.2019 р. Наукова доповідь на тему: 

«Сталий сільський 

розвиток в індикаторах 

вимірів»  

Доповідає Кваша Сергій 

Миколайович – проректор з 

навчальної і виховної 

роботи, доктор економічних 

наук, професор, академік 

НААН України 

 

Про стан навчально-

виховної діяльності та 

перспективи розвитку  

ВП НУБіП України 

«Заліщицький аграрний 

коледж ім. Є. Храпливого» 

Доповідає Глова Володимир 

Степанович – директор ВП 

НУБіП України 

«Заліщицький аграрний 

коледж ім. Є. Храпливого»  
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Про діяльність НДІ техніки 

та технологій  з виконання 

заходів Програми розвитку 

університету «Голосіївська 

ініціатива - 2020» 

Доповідає Роговський Іван 

Леонідович – директор НДІ 

техніки та технологій, 

кандидат технічних наук, 

доцент  

10. 22.05.2019 р. Наукова доповідь на тему: 

«Ресурсозберігаючі 

технології захисту 

сільськогосподарських 

культур від шкідників»  

Доповідає Доля Микола 

Миколайович – декан 

факультету захисту рослин, 

біотехнологій та екології,  

доктор с.-г. наук, професор  

 

Про роботу Української 

лабораторії якості і 

безпеки продукції АПК з 

виконання заходів 

Програми розвитку 

університету «Голосіївська 

ініціатива - 2020» 

Доповідає Ушкалов Валерій 

Олександрович – директор 

Української лабораторії 

якості і безпеки продукції 

АПК, доктор ветеринарних 

наук, професор  

Про посилення ролі 

студентського 

самоврядування в житті 

колективу університету 

Доповідає Дювенжи 

Катерина – голова 

Студентської організації 

університету  

 

11. 26.06.2019 р. Наукова доповідь на тему: 

«Технологічна революція у 

кадастрово-реєстраційній 

діяльності»  

Доповідає Мартин Андрій 

Геннадійович – завідувач 

кафедри землевпорядного 

проектування, доктор 

економічних наук, доцент  

 

Про підсумки навчальної 

роботи в університеті за 

2018-2019 н.р., якість 

освіти та шляхи її 

вдосконалення 

Доповідає Кваша Сергій 

Миколайович – проректор з 

навчальної і виховної 

роботи, доктор економічних 

наук, професор, академік 

НААН України  

Про виконання плану 

роботи та рішень Вченої 

ради за 2018-2019 н.р. 

Доповідає Барановська 

Оксана Дмитрівна – учений 

секретар, кандидат 

економічних наук, доцент  

 
Учений секретар       О. Барановська 


